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Etap czwarty
Przebudzenie
Moesz wyciszy swój umys, zjednoczy si z Boskim Duchem i poprosi
o to, co chciaby mie, co chciaby zrobi lub czym chciaby by.
— Joe Vitale
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W

itam na etapie czwartym — na etapie przebudzenia. Pod wieloma
wzgldami to etap najtrudniejszy do opisania. Na wczeniejszych
mona si przebudzi i mona przez nie przej. Czytajc poprzednie
rozdziay, zapewne doznawae nagego olnienia, zapewne pozbywae si starych sposobów mylenia, ale na tym etapie przebudzasz si
niemal jak za spraw aski.
Chc poprowadzi Ci w tym kierunku, aby móg w peni zrozumie, na co masz zwraca uwag, ale chc te pomóc Ci ustawi sobie
takie parametry, które umoliwi Ci przebudzenie. Tym razem wykraczasz poza poddanie. To etap przebudzenia, w którym sam zmieniasz
si w Boskiego Ducha. Zaufaj mi, bo zdaj sobie spraw, e na pierwszy
rzut oka taka myl moe wydawa si dziwna i trudna. Po prostu pozwól
mi si poprowadzi.
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wiadek
Kiedy teraz to czytasz, wiesz, e masz myli. W jednym z poprzednich
rozdziaów zrobilimy wiczenie, dziki któremu zdae sobie spraw, e
nie jeste swoimi mylami; ale pójdmy jeszcze dalej. Masz ciao. Moe
dobrze si w nim czujesz. Moe je lubisz. A moe co Ci pobolewa?
Moe musisz si porozciga; ale zauwa, e nie jeste swoim ciaem.
Jeste wiadomy swojego ciaa, jeste wiadomy swoich myli; ale nie
jeste swoimi mylami i nie jeste swoim ciaem. Zauwa te, e masz
uczucia. Masz emocje: szczcie, smutek, zo, wcieko, niepokój —
najróniejsze rzeczy. Dowiadczasz ich. Ale nimi nie jeste.
W pewnym sensie wyglda to niemal tak, jakby by w kombinezonie. Tak samo jak astronauta zaoye pewnego rodzaju kombinezon,
jeste w nim. Patrzysz przez gogle, przez szka na wiat.
Jeli nie jeste swoimi mylami, nie jeste swoim ciaem, nie jeste
swoimi emocjami, a tak naprawd jeste czym wewntrz pojazdu, który
nazywamy ciaem, to czym waciwie jeste? Czym jeste? Posun si do
stwierdzenia, e wiadek, który znajduje si w Tobie, to sam Bóg — e
wiadek, który ma wszystkie te myli, to ciao, te emocje, a który mimo
to jest od nich oddzielony, to sam Bóg.

Boska wiadomo
Pod wieloma wzgldami jeste Boskim Duchem, który zjawi si tu, eby
zobaczy, jak to jest by czowiekiem. Nie wiedziae tego, bo Boski
Duch doprowadzi u Ciebie do czciowej amnezji, eby nie wiedzia,
kim jeste. Przyszede na wiat jako ofiara, a dziki tej ksice — lub
w jaki inny sposób — dowiedziae si, jak zyska poczucie mocy.
Dziki kursowi przebudzenia nauczye si poddawa; dobra wiadomo jest taka, e sam to wszystko zorganizowae, eby si przebudzi.
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Boski Duch chcia poczu, jak to jest by czowiekiem, chcia
przej przez wszystkie te etapy na drug stron, do punktu, w którym uwiadamia sobie: Jestem Bogiem.
Musisz mnie zrozumie, kiedy mówi, e nie odwouj si teraz
do Twojego ego. Jeli ego czepia si tej myli, to musisz zda sobie
spraw, e wcale si od niego nie oddzielie. Jeli naprawd znajdujesz si na etapie przebudzenia, to mylisz tak samo jak Boski Duch.
To dobrze, i rozumiesz, e wszystko, co si pojawia, pochodzi
od Boskiego Ducha, bo sam Nim jeste.

Ponad wszelk wtpliwo
Spytaem kiedy doktora Hew Lena, czowieka, o którym bya mowa
wczeniej: „A co z wyborami? W jaki sposób podejmujesz decyzje?”.
Odpowiedzia: „Jeli masz jaki wybór, jeli masz podj jak decyzj, jeli nie potrafisz si zdecydowa, czy realizowa plan A, czy plan
B, albo czy kupi to, czy tamto, to znaczy, e nie jeste oczyszczony”.
Doktor Hew Len zauway, e jeli naprawd si poddasz, jeli si
przebudzisz, nie bdziesz mie problemu z wyborem. Cokolwiek
bdziesz mia zrobi, cokolwiek bdziesz mia powiedzie, zrobisz to
i powiesz bez wahania, bo bdziesz jednoci z tym, co kae Ci to zrobi
lub powiedzie.
Moesz mie wraenie, e to bardzo „zewntrzne”. e to bardzo
skomplikowane, ale zdaj si na mnie i zastanów si nad nastpujcymi
rzeczami: Dlaczego mam myli, ale nimi nie jestem? W jaki sposób jestem
ich wiadomy? Jaka cz mnie jest ich wiadoma? W jaki sposób mam swoje
ciao, ale nim nie jestem? Dlaczego znajduj si w rodku ciaa? W jaki sposób
jestem duchem. W jaki sposób zauwaam swoje ciao. Czuj je. Nosz je. Dlaczego mam wszystkie te emocje, ale mog si od nich oddzieli? Mog na nie
spojrze? Mog je zakwestionowa?
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Jeli uchwycisz si tych myli, to je poczujesz i zjednoczysz si
z nimi, ale chc Ci poprosi, eby si od nich oddzieli, eby uwiadomi sobie, e nie jeste swoimi emocjami, swoim ciaem ani swoimi
mylami. e jeste czym oddzielnym, ale równoczenie jeste tego
wiadkiem.

Tablica
Kim waciwie jest ten wiadek? Podczas niektórych z moich warsztatów — a zwaszcza tych prowadzonych z doktorem Hew Lenem, opartych na ksice Zero ogranicze , które nazwalimy „Warsztatami zerowych ogranicze ” — okrelam tego wiadka jako „ródo”, „tablic”.
Uywam okrelenia tablica, bo bardzo czsto podczas seminariów na
przodzie sali znajduje si dua biaa tablica. Zmazuj z niej wszystko,
pokazuj na ni i mówi: „To esencja kadego z Was”.
I Ty, i Boski Duch nie macie myli. Jeste czyst tablic, na której
nic nie jest zapisane. Jeli tylko co na niej zapiszesz, w ten sposób
oddzielisz si od Boskiego Ducha. Jeli mówisz: „Boski Duch jest mioci”, to dokonujesz pewnej oceny i przyczepiasz Mu etykietk. Oceniasz Go. Nie twierdz, e nazywajc Go mioci, postpujesz dobrze
czy le. Mówi tylko, e kiedy oceniasz Boskiego Ducha, kiedy w jaki
sposób Go nazywasz, opisujesz, okrelasz — oddzielasz si od Niego.
Chc, eby zda sobie spraw, e jeste jak maa kropla w oceanie.
Jeste czym innym ni ocean, ale jednoczenie jeste oceanem. Jeli
wrzuci si kropl, któr jeste, z powrotem do oceanu, poczysz
si z nim. To Twój zwizek z tablic. Jeste oddzielny na tyle, na ile
kropla jest oddzielona od oceanu.
Kiedy medytujesz, patrzysz do wewntrz i oddzielasz si od swoich
myli, uczu i emocji, zaczynasz stapia si z tablic. Zaczynasz stapia
si z Boskim Duchem. W ten wanie sposób moesz osign stan przebudzenia, a nawet owiecenia.
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Satori
Jeli spojrzysz na swoje przesze wcielenia, to by moe przypomnisz
sobie, e w tym czy w innym yciu miae chwile zwane satori. Satori
to chwila, w której uwiadamiasz sobie: Jestem jednoci ze wszystkim.
Jestem jednoci z wszechwiatem. W takiej chwili znika Twoja tosamo,
Twoje ego. Wci jeste wiadomy. Wci znasz swoje imi. Wci wiesz,
gdzie mieszkasz. Wci masz swoje dowiadczenia yciowe, które znajduj si w Twoim umyle, ale znika Twoje przywizanie do nich. To
chwila, w której uwiadamiasz sobie: Jestem jednoci z tym, co boskie.
Nie oznacza to, e panujesz nad wiatem. Nie oznacza to, e jeste
„Bogiem”. Nie jeste Najwyszym Bytem. Opowiadaem pewnego wieczoru znajomym, e w filmie Dzie wistaka Bill Murray mówi, e jest
Bogiem. Ogasza: „Jestem Bogiem”.
Kiedy kto podaje to w wtpliwo, bohater mówi: „Nie jestem
Bogiem. Jestem bogiem”. Tym wanie jeste. Jeste bogiem.
Kiedy zastanawiasz si nad wasnym yciem, a zwaszcza gdy zaczynasz medytowa, gdy pracujesz nad sob, gdy przeywasz momenty
gbokiej ciszy — moesz odnale satori; czasem dochodzi do tego
na onie natury, czasem gdy relaksujesz si na basenie, czasem podczas
jazdy samochodem. Moe do tego doj w kadej chwili. Dlatego
wanie mówi, e czsto przydarza si to za porednictwem aski, ale
jeli przygotujesz si na ten moment, jeli zrobisz dla niego miejsce,
to moe dowiadczysz satori — a moe ju si tak stao.

Znajd czas na codzienn medytacj
W czwartym etapie, na etapie przebudzenia, zachcam, eby zorganizowa sobie wicej wolnego czasu. Sugeruj, eby wicej medytowa.
Znamy wiele bada naukowych, wskazujcych na to, e dobrze jest
medytowa. Poza tym, e medytacja uzdrawia organizm, redukuje
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poziom stresu, synchronizuje praw pókul mózgu z lew i zapewnia
wiksz kreatywno i wiadomo, mnie najbardziej interesuje to, e
dziki niej mona znale kontakt z Boskim Duchem — e medytacja
moe pomóc Ci sta si Boskim Duchem.
Kiedy pisz o tym wszystkim, na poziomie rozumowym zapewne
wiesz, o czym mówi. Zdajesz sobie spraw, e masz myli, cho nimi
nie jeste, e masz ciao, cho nim nie jeste, e masz emocje, cho
nimi nie jeste. Rozumiesz wic, e co w tym musi by. Na rozum jest
to dla Ciebie jasne, ale w jaki sposób masz to poczu? W jaki sposób
odrzuci egocentryczn wiadomo i zmieni si w Boskiego Ducha, i
przez ycie tak, jak mówi doktor Hew Len: „Bez specjalnego wyboru”?
Zdajesz sobie spraw, e tak wanie postpuje Boski Duch: idziesz
i robisz, co trzeba, bez zadawania adnych pyta . Jeste Bogiem. Najlepszy znany mi sposób na to, eby osign taki stan, to znale czas
na codzienn medytacj. Mona medytowa rano. Mona po poudniu.
Mona wieczorem.

Cae Twoje ycie moe by jedn wielk medytacj
Postaraj si potraktowa cae swoje ycie jak jedn wielk medytacj,
co jest bardzo dobrym rozwizaniem. Jest co prawda trudniejsze, bo
kiedy funkcjonujesz w cigu dnia, kiedy jedzisz samochodem, kiedy
chodzisz do pracy, kiedy spotykasz si z innymi ludmi, kiedy pracujesz, kiedy stoisz w kolejce na poczcie, musisz sobie uwiadomi: Nie
jestem swoim ciaem. Nie jestem swoimi mylami. Nie jestem swoimi emocjami.
Musisz si jak najbardziej oddzieli. W ten sposób cae Twoje ycie zamienia si w medytacj.
Proponuj, eby spróbowa by wiadomy przez dwadziecia cztery
godziny na dob — dosownie dwadziecia cztery godziny na dob.
Podczas snu równie moesz by wiadomy, ale jeli wydaje Ci si to
zbyt trudne, spróbuj medytowa codziennie. Przeznacz na to 10 – 20
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minut — ile zechcesz. Wiele osób medytuje dwa razy dziennie, dwadziecia minut rano i dwadziecia wieczorem. Ty medytuj tyle, ile
moesz.
Budzisz si i powiniene rozumie, jakie to wane. To zasadnicza
kwestia. Musisz codziennie medytowa — tak samo jak codziennie
myjesz zby, tak samo jak codziennie wykonujesz pewne czynnoci,
tak samo jak pracujesz kilka razy w tygodniu.
To dla Ciebie kluczowe, biorc pod uwag cel, nagrod czekajc
na ko cu tunelu: zjednoczy si z Boskim Duchem, pozby si zmartwie , obaw, przekona , caego swojego programowania i y tak, jak
chce tego Boski Duch — y chwil, zdumieniem, magi, cudami, które
wymykaj si wszelkim opisom, wyobrani i zrozumieniu.

„Medytacja to nie to, co mylisz”
Znane s róne metody medytacji. Zaprezentuj Ci teraz jedn z nich,
ale chc, eby postanowi sobie najpierw, e codziennie, co rano
bdziesz medytowa. Medytacja moe si sprowadza wycznie do
wiadomego oddychania.
Jedno z moich ulubionych powiedzonek brzmi: „Medytacja to nie
to, co mylisz”. Uwielbiam to stwierdzenie, bo oznacza ono, e bez
wzgldu na to, czym Twoim zdaniem jest medytacja, najprawdopodobniej si mylisz. Oznacza te, e jeli o czym mylisz, to nie medytujesz.
Ja sam zamykam oczy — i zachcam Ci do tego samego. Obserwuj swój oddech. Zwracaj po prostu uwag na to, jak powietrze wchodzi Ci przez nos i wychodzi ustami. Kiedy pojawi si jakie myli,
tylko je odnotuj. Udawaj, e to chmury na niebie. Jeste ich tylko ciekawy: „Ciekawe, jak bdzie wygldaa nastpna”. Ale kiedy mówisz:
„Ciekawe, jak bdzie wygldaa nastpna”, w dalszym cigu bawisz si
w mylenie, wic chciabym, eby posun si jeszcze dalej, a waciwie
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bardziej w gb, bo w gbi znajduje si pusty ekran. W gbi znajduje
si tablica. W gbi znajduje si ocean. W gbi znajduje si Bóg. Tym
wanie jeste.
Zachcam Ci, eby w miar swoich moliwoci dostrzega podczas
medytacji Bosk Sfer i stapia si z ni — ze sfer, która znajduje si
w samym rodku Twojej duszy. Sfera ta jest wiadoma moich sów.
Jest wiadoma tego, co teraz mylisz, i jak oddychasz. Jest wiadoma
wszystkiego, co si wokó Ciebie dzieje. Chc, eby w miar swoich
moliwoci j sobie uwiadomi i eby si z ni stopi. W ten sposób
stworzysz przestrze do przebudzenia.

Trzy sposoby na przebudzenie
1. Medytacja
Na ten moment znam trzy sposoby na przebudzenie. Pierwszy z nich
ju Ci opisaem: jest to medytacja. Powtarzam, e medytacja wcale nie
musi by trudna. Nie przejmuj si, jeli dotychczas nie medytowae.
Sam wierz w tak zwanego „mistyka na targowisku”. Chc przez to
powiedzie, e uwaam, i powiniene normalnie y, normalnie pracowa, normalnie wchodzi w relacje — robi wszystko to, co zwykle —
ale przy tym stara si by jak najbardziej wiadomym.
Czego jeste wiadomy? Jeste wiadomy tego, jak si czujesz, ale
widzisz, e to zauwaasz; nie jeste tym. W jaki sposób jeste od tego
oddzielony. Kiedy przyjdzie Ci do gowy jaka myl, patrzysz na
ni z ciekawoci, ale widzisz, e to tylko myl, e to nie Ty. Kiedy na
przykad co Ci pobolewa, zauwaasz: „Boli mnie kolano”, ale nie
jeste swoim kolanem. Nie jeste bólem.
W ten sposób moesz normalnie funkcjonowa w cigu dnia, a jednoczenie medytowa. Nie musisz siada na skale. Nie musisz zamyka si sam w pokoju. Nie musisz zapala wieczek. Oczywicie fajnie
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robi takie rzeczy i jeli tylko masz na nie ochot, prosz bardzo, ale
jeli jeste bardzo zajty — tak jak wszyscy ludzie Zachodu, a nawet jeli
jeste na Wschodzie, a i tak jeste zabiegany — moesz znale czas
na medytacj, zamieniajc w ni cae swoje ycie. Stajc si chodzc
medytacj. Przebud si.
Jeli masz wraenie, e jeste zdecydowanie zbyt zabiegany i e
boisz si milczenia, pamitaj, e moesz to robi maymi krokami.
Moesz zacz od drobiazgów. Musisz sobie uwiadomi, e jeli co
Ci przeszkadza, to jest to Twoje ego — na przykad zamiast siedzie
w ciszy, masz ochot wczy telewizor, zamiast siedzie w ciszy, chcesz
poczyta ksik, zamiast siedzie w ciszy, chcesz do kogo zadzwoni.
Zwró uwag na to, co Ci rozprasza.
Powtarzam, e nie musisz si za nic obwinia. Kochaj samego siebie.
W kadej sytuacji dajesz z siebie wszystko. Jeli naprawd przeraa
Ci myl, e moesz dotrze do swojego wntrza, e moesz odnale
spokój i trwa w zupenej ciszy, spróbuj si z tego oczyci za pomoc
metody, któr przedstawiem w poprzednim rozdziale, i powtarza:
„Kocham ci. Przepraszam. Prosz, przebacz mi. Dzikuj”.
Chc, eby mia w sobie spokój. Bd dla siebie agodny. W niczym
Ci nie pomoe, jeli bdziesz traktowa si ostro, jeli bdziesz wywiera na siebie presj, jeli bdziesz si do czego zmusza.
Tak jak mówilimy w poprzednim etapie, trzeba si podda. Trzeba
si podda Boskiemu Duchowi, co oznacza, e trzeba zaufa, e wszystko
dzieje si dla Twojego dobra i dla dobra innych ludzi. Jeli nie masz
ochoty siedzie i medytowa, jeli nie masz ochoty na inny rodzaj
aktywnej medytacji, któr uprawiaj inni ludzie, potraktuj cae swoje
ycie jak medytacj. Bd po prostu agodnie wiadomy: Mam myli.
Mam uczucia. Odczuwam w ciele ból lub przyjemno. Bez wzgldu na
wszystko, co si dzieje, bd tego wiadomy. To pierwszy sposób na to,
eby zainicjowa przebudzenie.
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2. Wdziczno
Drugi etap to rozbudowana wersja czego, o czym mówilimy wczeniej.
Drugi etap polega na wdzicznoci. Pisaem jaki czas temu o wdzicznoci, ale teraz znajdujesz si w zupenie innym miejscu. Mowa teraz
o etapie czwartym — o przebudzeniu do boskoci, któr masz w sobie,
i o uwiadomieniu sobie, e tak naprawd tworzysz z Boskim Duchem
jedno, e jeste wyrazem Boskiego Ducha. Na tym etapie dowiadczenie uczucia wdzicznoci bdzie zupenie inne ni wczeniej.
Wdziczno bdzie teraz gbsza i peniejsza, bo jeli naprawd
rozumiesz, e jeste Bogiem, e jeste Boskim Duchem i e dowiadczasz cudownego ycia czowieka, bdc w rzeczywistoci istot duchow
w ludzkim ciele, to zyskujesz zupenie nowy wymiar wdzicznoci.
Zachcam, eby wyrazi swoj wdziczno w jaki zabawny sposób.
Moesz napisa piosenk lub wiersz albo uoy kola z piknych fotografii. Kada z tych czynnoci moe wywoa w Tobie uczucie wdzicznoci. Moe si ona wyrazi chci, by wygosi przemówienie, by
napisa sztuk, by pobawi si fotografi, by zrobi co zwizanego ze
sztuk, by zrobi co zwizanego z ta cem. Spróbuj znale konkretny
sposób na to, eby wyrazi swoj wdziczno.
Niemal kadego wieczoru bior gorc kpiel. Siedz pod teksa skim
niebem i odczuwam wdziczno. Patrz w gwiazdy, na kad z osobna,
i mówi: „Kocham ci. Przepraszam. Prosz, przebacz mi. Dzikuj”.
Gwiazdy wyzwalaj we mnie potrzeb wypowiadania tych sów. Myl
o wszystkim, za co jestem wdziczny, i pozwalam, eby zalao mnie
uczucie wdzicznoci: Jestem wdziczny, no có, w pierwszej kolejnoci za
basen z gorc wod. To co wspaniaego. I za gwiazdy. Za niebo. Za moje ycie
i za to, e je zmieniem — za to, e z bezdomnego staem si tym, kim jestem
dzi. Cigle si rozwijam, mam coraz wiksz wiadomo i cigle zapraszam
Boskiego Ducha do swojego ycia, i pozwalam Mu przez siebie przemawia.
Odczuwam tak gbok wdziczno, e — uwierz mi — zaczynam
paka. Siedz w basenie z gorc wod, zy pyn mi z oczu i myl
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sobie: Có za niezwyke ycie — zmieni si z nikomu nieznanego, bezdomnego, nieszczliwego, przygnbionego, rozwaajcego samobójstwo faceta
o skonnociach do alkoholizmu w czowieka, który jakie trzydzieci lat pó niej
tworzy kurs przebudzenia, pisze bestsellery i wystpuje w filmach.
Ju na sam myl o tym ciska mnie w gardle. Siedz w basenie i po
prostu czuj wszechogarniajc wdziczno. To samo jest moliwe
w Twoim przypadku. Bez wzgldu na to, w jakiej formie Ci to najdzie, zachcam, eby to wyrazi. Zachcam, eby si tym podzieli.
To wspaniay sposób, eby zakorzeni w sobie uczucie wdzicznoci,
bo to drugi sposób na to, aby otworzy si na przebudzenie; przygotowujesz si w ten sposób do tego, eby zapuka do drzwi Boskiego
Ducha i powiedzie: „Wpu mnie” oraz „Jestem wdziczny”.
Wdziczno to niezwykle potne narzdzie. Nie tylko czujesz si
dziki niej lepiej, ale równie czysz si z samym Boskim Duchem.
Uwaam, e ów drugi krok, polegajcy na odczuwaniu i dawaniu wyrazu
wdzicznoci, to niesamowite narzdzie, z którego moesz korzysta,
kiedy tylko zechcesz. Zachcam Ci, eby to robi — eby zrobi to
jeszcze dzi.
3. Bd teraz szczliwy
Trzeci sposób, w jaki moesz zainicjowa w sobie przebudzenie, to
co naprawd niesamowitego. Powiem krótko: moesz by szczliwy
ju teraz.
Wygosiem wiele wykadów, na których mówiem, e wszystko,
czego pragniesz — nowy dom, zwizek, poprawa stanu zdrowia, wicej
pienidzy, nowa praca (sam dopowiedz w tym miejscu to, na czym Ci
zaley) — to w pewnym sensie iluzja. ciga Ci na manowce. Kae Ci
cigle zapomina o chwili obecnej i myle: „Troch póniej, kiedy
ju bd mie ten samochód (dom, prac, zwizek — sam wybierz,
co Ci pasuje w tym miejscu), to bd szczliwy”.
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Wolne arty. To caa ironia sytuacji. Sam siebie oszukujesz. Kady
z nas to robi. Ja to robiem. Wszyscy to robilimy na wczeniejszych
etapach. Oszukujemy samych siebie, mylc, e kiedy wreszcie dostaniemy to, czego tak bardzo chcemy, to w ko cu bdziemy ju zawsze
szczliwi — ale tak nie jest.
Kiedy przycigasz do siebie zdrowie, bogactwo, samochód (czy
cokolwiek innego), to przez chwil czujesz wielkie podniecenie.
Podniecenie pynce z realizacji celu. Twoje ego odczuwa satysfakcj,
a moe nawet przemawiajcy przez Ciebie Boski Duch mruga do Ciebie
okiem, jakby chcia powiedzie: „Dobra robota”, ale zaraz potem
pojawia si naga myl: „To wietny samochód, ale tamten jest lepszy,
szybszy, nowszy i w adniejszym kolorze” lub „Mam fajny dom, ale
tam jest zamek, który jest wikszy i pikniejszy”, lub „Jestem ju bardzo bogaty, ale mona by jeszcze bogatszym i s ludzie, którzy maj
wicej pienidzy ni ja”, lub te cieszysz si dobrym zdrowiem, ale
mylisz sobie: „Nie jestem Supermanem, wic chc jeszcze wicej” —
i nagle znów ruszasz w pocig.
Znów gonisz za marzeniami i znów przestajesz y teraniejszoci.
Powiniene za chcie by szczliwy tu i teraz. Moesz by szczliwy
tu i teraz. Jeli wiesz swoje szczcie z czym innym, oddzielasz si
od teraniejszoci. Boski Duch znajduje si w tera niejszoci. Twoja moc
znajduje si w teraniejszoci. Twoje szczcie znajduje si w teraniejszoci.
Kiedy to mówi, mówi o tym konkretnym momencie, nie o chwili,
która wanie mina, nie o chwili, która zaraz nadejdzie. Mówi o tym
konkretnym momencie — tym, w którym mówi: „ten” i „ten”, i „ten”,
i „ten”. W kadej z tych chwil moesz by szczliwy, jeli tylko tak
postanowisz.
Nie oznacza to wcale, e nie bdziesz mie nowego samochodu,
nowego domu, nowego zwizku czy lepszego zdrowia i wikszego
majtku — czy czegokolwiek innego, na czym Ci zaley. Oznacza to
tylko, e w tym konkretnym momencie i w tym konkretnym szczciu
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Boski Duch sam Ci poprowadzi w najlepszym dla Ciebie kierunku.
By moe w kierunku samochodu, domu, zwizku, zdrowia, bogactwa
czy czegokolwiek innego; ale jeli bdziesz umia trwa w tym konkretnym momencie, dobrze si wokó siebie rozejrzysz i stwierdzisz:
„O rany!”, to okaesz swoj wdziczno.
Rozgldasz si w tym momencie i mylisz sobie: „Jest cakiem
niele. Ta konkretna chwila jest cakiem nieza. Martwi si rónymi
rzeczami, ale eby znale si w tym konkretnym momencie, mog si
z nich oczyci, odrzuci zmartwienia i spojrze ponad nimi — bo zmartwienia to tylko myli”. Kiedy ju bdziesz obecny w chwili teraniejszej, wszystko bdzie dobrze.
Inny sposób na to, eby si przekona, czy znajdujesz si w chwili
teraniejszej, czy nie, to w trakcie rozmowy z inn osob zwróci
uwag na swój wewntrzny dialog. Wikszo ludzi nie zwraca uwagi
na rozmówc. Nie sucha go. Przygotowuje sobie w mylach kontrargumenty albo w ogóle nie sucha. Ludzie ci maj swoj wasn opowie,
wasny plan, wic nie znajduj si w chwili obecnej.
Zwró na to uwag, eby si przekona, czy podobnie nie jest te
w Twoim przypadku. Kiedy gadasz o niczym, idziesz na obiad albo na
kolacj, rozmawiasz z kim przez telefon, przekonaj si, czy rzeczywicie
suchasz, czy moe raczej zwracasz uwag na to, co sam chcesz powiedzie, a nie na to, co kto do Ciebie mówi. To sygna, e nie jeste
w teraniejszoci.
W ramach wicze spróbuj po prostu sucha osoby, która co do
Ciebie mówi, i uwierz, e jeli bdziesz znajdowa si w teraniejszoci,
waciwa odpowied sama si zjawi. Nie zastanawiaj si nad tym, co
powiesz. Nie stresuj si tym, co powiesz. We po prostu gboki oddech
i naprawd suchaj drugiej osoby. Dziki temu wprowadzisz rozmow
w t konkretn chwil, a przy tego rodzaju dialogu i suchaniu bdziesz
prowadzi znacznie ciekawsze i gbsze pogawdki.
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Zatem trzeci sposób na to, eby otworzy si na przebudzenie, to
wzi gboki wdech i wypuci z siebie wszystko podczas wydechu.
Rozejrzyj si wokó siebie i dotknij deski rozdzielczej, jeli akurat jeste
w samochodzie, albo krzesa, jeli akurat siedzisz na krzele, albo przyrzdów do wicze , jeli akurat jeste na siowni — przesu po prostu
rk po tej rzeczy. Pomoe Ci to przypomnie sobie: „To moja chwila.
yj. Wszystko jest w porzdku. Jest wspaniale”.
Tego rodzaju obecno w chwili teraniejszej moe otworzy Ci
na satori, a moe nawet na cakowite przebudzenie. To trzeci sposób,
w jaki moesz otworzy si dzi na czwarty etap przebudzenia.

Oddzielenie si zapewnia wiksze bogactwo
Jeli martwisz si brakiem przywizania i jeli potrafisz oddzieli si
od swoich uczu, myli i ciaa, to czy Twoje ycie bdzie przez to nudniejsze? Czy Twoje ycie bdzie przez to mniej ciekawe? Czy to oznacza koniec przyjemnoci? Czy to oznacza koniec bólu? Czy staniesz si
przez to w jakim sensie nieludzki? To zupenie bdne rozumowanie.
To nie lobotomia.
Kiedy si przebudzasz, zaczynasz w peni cieszy si yciem. Masz
w sobie spokój i do szczcia nie s Ci ju potrzebne adne zewntrzne
okolicznoci. Oddzielasz si od swoich potrzeb, od swoich uzalenie ,
od tego, e co musi wyglda w okrelony sposób. Jeste wolny.
Z pewnoci nadal dowiadczasz w yciu upadków i wzlotów, ale
dziki poczuciu oddzielenia wiesz, e to cz caej zabawy. Cz gry.
Masz pewn rol do odegrania. Inni ludzie te maj pewne role do
odegrania. Jeli kady z nas gra swoj rol, wszystko piknie ze sob
wspógra i kady robi to, co ma na tym wiecie do zrobienia.
Powtarzam, e to nie lobotomia. Cieszysz si yciem, otwierasz
swoje serce. Otwierasz swoj dusz, swój umys, swoj duchowo na
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wiksz wiadomo i dziki niej moesz cieszy si caym bogactwem
ycia w stopniu, który na wczeniejszych etapach by w ogóle nie do
pomylenia. To niesamowity moment. To cudowny moment. Przyjmij
go. Ciesz si nim. Paw si w nim. Raduj si nim. To wspaniaa zabawa —
wspaniay czas.

Skd wiadomo, e nie jeste obecny w chwili tera niejszej
Przyjrzyjmy si pewnym sygnaom, które pokazuj, e nie jeste obecny
w teraniejszoci, bo kiedy mówiem o byciu w teraniejszoci, niektórzy — moe nawet Ty sam — pomyleli sobie, e s w teraniejszoci,
ale by moe oszukiwali samych siebie. Znam na przykad osob, która
przechowuje mnóstwo rzeczy w garau. Trzyma si przeszoci. Ma
tam zeskadowane wszystko. Inny znajomy zbiera róne rzeczy, eby
odda je komu w przyszoci, i równie ma je poukadane w wielkich
stertach. Osoba ta patrzy w przyszo, czeka na ni, zanim ta w ogóle
nadejdzie.
Za kadym razem, gdy si czego boisz albo si czym martwisz,
trzymasz si przeszoci. Przekadasz na przyszo to, co si wydarzyo w przeszoci. Oznacza to, e nie jeste obecny w teraniejszoci.
Mówiem ju o tym wczeniej, ale moe warto to powtórzy: wszystko
naprawd jest w porzdku, jeli jeste obecny w chwili teraniejszej.
To jedna z najwspanialszych rzeczy, o której warto sobie przypomina. Jeli si czym martwisz, to ze wzgldu na jak myl. Moesz
pozby si tej myli, zmieni j lub spojrze na ni i pomyle: „Có,
ta myl wzia si pewnie z przeszoci i wypywa z tego, co wydarzyo si
dawno temu, a ja przekadam j na przyszo, sdzc, e co takiego
znów si wydarzy, przez co zaczynam si martwi”.
Jeli odrzucisz to wszystko i uwiadomisz sobie, e w tej chwili,
w tym momencie wszystko jest w porzdku, odzyskasz si. Sia znajduje si w ciele, a ciao znajduje si w teraniejszoci. To doskonay
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sposób, eby si przekona, czy mentalnie nie opucie teraniejszoci
i czy nie wybrae si w przyszo bd w przeszo.
Mona to zrobi na przykad za pomoc marze . Nie mówi, e
jest co zego w marzeniach, bo na wczeniejszych etapach s one bardzo
przydatne, ale w tym momencie chodzi o przebudzenie.
Kiedy o czym marzysz, ego zabawia si rozwaaniem rónych
moliwoci, które uciesz Ci w przyszoci, ale jeli cofniesz si do
teraniejszoci i podasz sobie tu i teraz rk z Boskim Duchem, uwiadomisz sobie, e nie potrzeba Ci niczego wicej. Cieszyby si z innych
dowiadcze — one kiedy nadejd i bd przyjemne, ale jeli pozostaniesz w teraniejszoci, przekonasz si, e Twoje marzenia to tak
naprawd ograniczanie swoich moliwoci. Boski Duch da Ci znacznie
wicej, ni jeste sobie w stanie wymarzy, o ile pozostaniesz w chwili
obecnej, w której Boski Duch przebywa.

Marzenia s jak rower na czterech kókach
Jeli ogldae film Sekret lub zastanawiae si nad wczeniejszymi etapami procesu przebudzenia, moesz by nieco zdezorientowany, bo
wanie powiedziaem: „Przesta marzy”, a przecie prawo przycigania, newilizowanie celu i sam Sekret mówi o wizualizacji tego, czego
si chce, a zwaszcza ko cowego rezultatu.
Có, chciabym zauway, e wszystko to jest przydatne na wczeniejszych etapach owiecenia. Kiedy dochodzisz do czwartego etapu,
nie musisz ju wicej tego robi. To troch tak, jak pój do pierwszej
klasy. eby co zrobi, by moe potrzebujesz kredek i papieru, ale kiedy
idziesz do szóstej klasy, kiedy ko czysz szko, kiedy idziesz do liceum,
nie potrzebujesz ju kredek z pierwszej klasy.
To troch tak, jak uczy si jedzi na rowerze. Kiedy jeste may
i zaczynasz si uczy jedzi na rowerze, masz rower z czterema kókami. Tak naprawd wcale ich nie potrzebujesz, ale poniewa dopiero
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si uczysz porusza po tym wiecie lub — jak w tym przykadzie —
jedzi na rowerze, rower z czterema kókami si przydaje. Gdy ju si
nauczysz utrzymywa równowag, pedaowa i tak dalej, to moesz
zdemontowa dodatkow par kó. To samo ma miejsce tutaj.
Na czwartym etapie nie potrzebujesz ju roweru na czterech kókach. Nie musisz ju zna przyszoci i baga wszechwiata, eby da
Ci co konkretnego. To typowe dla wczeniejszych etapów. Jeli jeste
na etapie ofiary, co takiego moe Ci si przyda. Na drugim etapie,
etapie poczucia mocy, poznajesz wizualizacj i tego typu sprawy. Ale
przechodzc na etap trzeci, etap poddania, zaczynasz si z tego wyzwala. Zaczynasz rozumie, e oddajesz si Boskiemu Duchowi, który
wie wicej i ma dla Ciebie wicej, ni jeste sobie w stanie wyobrazi.
W momencie gdy osigasz etap czwarty, nie robisz ju tego, co na
wczeniejszych etapach, bo Ty i Boski Duch zmieniacie si w jedno.
Czy naprawd sdzisz, e Bóg musi intensywnie co sobie wyobraa,
eby do tego doszo? To Twoje pocztki. Sekret, prawo przycigania
i Moc przycigania s przydatne na wczeniejszych etapach. Ale Ty jeste
ju dalej.

W jaki sposób atwiej przej przez cztery etapy
1. Gromad satori
Dla przypomnienia cztery etapy to: (1) syndrom ofiary, (2) poczucie
mocy, (3) poddanie i (4) przebudzenie.
Aby atwiej Ci byo przej przez te etapy — bo pewnie przez jaki
czas bdziesz si przez nie przelizgiwa, zanim wreszcie zaskoczysz
i przebudzisz si za spraw aski — zapisuj swoje pomysy. Robisz to
nie bez powodu. Jak pamitasz, mówiem wczeniej, e jeli si na czym
skupiasz, dostajesz tego wicej.
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Piszc, skup si na swoich wyjtkowych dowiadczeniach, wród
których byy by moe momenty satori, w trakcie których moge na
chwil zetkn si z Boskim Duchem. Moe stao si to, gdy zobaczye
dziecko, które si do Ciebie umiechno? Moe stao si to na onie
natury, gdy zobaczye jakie zwierz, drzewo lub li unoszony na
wietrze? Moe stao si to podczas jakiego meczu, kiedy w pewnym
momencie wydarzyo si co magicznego, a Ty przebudzie si wewntrznie? Moe stao si to, gdy co przeczytae? Lektura czsto ma
takie dziaanie. W moim przypadku byo tak wielokrotnie. Moe stao
si to za spraw medytacji? Jest wiele rónych rodzajów medytacji. Moe
stao si to za spraw czego, co zrobie w przeszoci? Moe podczas
lektury tej konkretnej ksiki przeye chwil olnienia lub nawet kilka
takich chwil?
Zachcam, eby je spisa. eby zrobi ich list. Opisa je. Zakorzeni je w sobie. Powiesz w ten sposób swojemu umysowi, e chcesz
wicej takich chwil. Zaprosisz wicej tego typu dowiadcze do swojego ycia. Pamitaj, e wszystko, na czym si skupiasz, rozrasta si,
wic skup si na owych cudownych chwilach olnienia satori, kiedy
przynajmniej przez chwil czujesz si ze wszystkim zjednoczony. Zrób
to teraz.
2. Popro o pomoc Mistrzów
Kolejna rzecz, któr moesz zrobi, to poprosi wielkich Mistrzów
tego wiata, yjcych i zmarych, eby Ci otworzyli, eby Ci doradzili
i eby poprowadzili Ci do stanu przebudzenia. Mówi teraz o Jezusie,
Buddzie, Gandhim, Matce Teresie oraz o wielkich bogach i boginiach
hinduistycznych. Jest ich cae mnóstwo. Nie musisz ich zna. Wystarczy,
e przywoasz ich energi.
W tym momencie zamykasz po prostu oczy i wypowiadasz nastpujc modlitw, w mylach lub na gos: „Prosz Was, Mistrzowie tego
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wiata — moesz te wypowiedzie ich imiona, jeli je znasz — prosz, poprowadcie mnie, przygotujcie mnie i pokacie mi drog do
przebudzenia”.
Bez wzgldu na to, co mówi, bez wzgldu na to, co czujesz, e mówi, bez wzgldu na sygnay, na znaki, na zdania, które otrzymasz —
zapisz je. Przemyl je sobie. Skomentuj je jako. Ale przede wszystkim
przyjmij je. Wszystko to przygotuje Ci na przebudzenie.
3. Zrób list tego, za co jeste wdziczny
Mówilimy ju do sporo o wdzicznoci. Zrób list wszystkiego, za
co jeste wdziczny. Jeli dae w jaki sposób wyraz swojej wdzicznoci:
za porednictwem piosenki, wiersza, rzeby czy czego innego, moesz
o tym napisa. Utrwal uczucie wdzicznoci, przelewajc je na papier.
4. Oddawaj si codziennej medytacji
I znów chciabym Ci przypomnie, eby medytowa. Dobrze jest medytowa 5 – 10 minut dziennie. Jak ju mówiem, moesz zamieni
w medytacj swoje codziennie ycie, stajc si wiadomym swoich myli,
uczu i ciaa. Moesz te wyznaczy konkretn por na medytacj —
po 5 – 10 – 15 minut, na ile tylko moesz sobie pozwoli.
5. Zwracaj uwag na to, co si dzieje
Zachcam, eby zwraca uwag na to, co si dzieje. Jak si czujesz?
Czy zauwaye, e mniej si stresujesz? Czy czujesz si szczliwszy?
Czy czujesz si bardziej kreatywny? Czy masz wraenie, e przydarza
Ci si wicej chwil satori, wicej chwil owiecenia? Za pomoc zapisywania przygotuj si na przebudzenie.
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